Web Shop
Web Shop
Αποκτήστε εύκολα και γρήγορα το δικό
σας ηλεκτρονικό κατάστημα !
To Galaxy Web Shop είναι μια λύση ηλεκτρονικού καταστήματος, η οποία
διασυνδέεται με τις εφαρμογές Galaxy και προσφέρει βέλτιστη online παρουσίαση και πώληση των προϊόντων της επιχείρησης μέσω internet.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάθε μεγέθους και δραστηριότητας, που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στο χώρο του e-commerce.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Αυτοματοποιημένη σύνδεση με εμπορικές εφαρμογές Galaxy:




Συγχρονισμός πωλήσεων
Ενημέρωση τιμών, ειδών και αποθέματος
Εύκολη παραμετροποίηση μέσω Galaxy (κατηγορίες / υποκατηγορίες
προϊόντων, χαρακτηριστικά ειδών, φωτογραφίες)
 Γρήγορο και εύκολο στήσιμο του web shop με
έτοιμα templates
 Δυνατότητα επέκτασης με πλούσια
λειτουργικότητα που καλύπτει τα πιο απαιτητικά
ηλεκτρονικά καταστήματα
 Εξειδικευμένη υποστήριξη
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Βασική λειτουργικότητα
 Επιλογή ανάμεσα σε έτοιμα templates

 Συγχρονισμός προϊόντων και
παραγγελιών με εφαρμογές Galaxy
 Μηχανή αναζήτησης προϊόντων βάσει
λέξεων - κλειδιών
 Φόρμα επικοινωνίας με 5 βασικά είδη
 Κεντρικό προωθητικό banner αρχικής
σελίδα με εικαστικό και μηνύματα
 Φιλική απεικόνιση του site map της
ιστοσελίδας
 Αυτόματα XML feed
 Πλατφόρμα στατιστικών
επισκεψιμότητας (Google analytics)

 Εγκατάσταση πλατφόρμας διαχείρισης
περιεχομένου
 Προγραμματισμός και υλοποίηση
ιστοστελίδας
 Δυνατότητα επεξεργασίας meta tags
 Παρουσίαση φωτογραφιών προϊόντος
με AJAX photo gallery
 Καλάθι αγορών και μηχανισμός
ολοκλήρωσης παραγγελίας
 Παρακολούθηση εξέλιξης & ιστορικού
παραγγελιών από τον πελάτη

Επιπρόσθετη λειτουργικότητα

 Πολύγλωσση υποστήριξη
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 Σύνδεση με τράπεζα για online χρέωση
πιστωτικών καρτών
 Σύνδεση με συστήματα Paypal
 Επιλογή χρώματος / μεγέθους προϊόντος και παρακολούθηση του stock
 Last viewed προϊόντα
 Ογκομετρικός υπολογισμός μεταφορικών για κάθε προϊόν
 Υπολογισμός μεταφορικών ανά περιοχή
 Πολλαπλά νομίσματα / live ενημέρωση
συναλλαγματικής αξίας

 Ενεργός χάρτης για εντοπισμό καταστημάτων / σημείων πώλησης
 Social networks (Facebook, Twitter,
LinkedIn)
 Εκπτωτικά κουπόνια
 Βαθμολογία προϊόντων από τους επισκέπτες του site
 Best sellers, new arrivals
 Κατάσταση διαθεσιμότητας / stock
 Αγαπημένα προϊόντα / wish list
 Ενημερωτικό newsletter
 Χαρακτηριστικά προϊόντων

Αθήνα:
Αθήνα: Αλ. Παναγούλη & Σινιόσογλοσ, 142 34, Ν. Ιωνία - Αττική
Τηλ.: 210 62 66 500, fax: 210 62 66 643
Θεσσαλονίκη: 5ο τλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 570 01, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 802 700, fax: 2310 805 515
www.singularlogic.eu

